
 

 
  

Fietsbereikbaarheid 
Provinciaal Instituut PIVA 

 

 

Verbetersuggesties voor deze fiche bezorg je aan steunpuntfiets@admin.provant.be 
Meer informatie over fietsen in de provincie Antwerpen vind je op www.provant.be/fietsen 
Abonneer je op het gratis e-zine voor de fietsende pendelaar via www.detrapper.be 
 

 

Adres: Provinciaal Instituut PIVA, Desguinlei 244, 2018 Antwerpen 
tel.: 03 242 26 00 

 
De provincie Antwerpen draagt duurzame mobiliteit en milieu hoog in het vaandel en 
plaatst daarbij het functionele fietsverkeer centraal. Functioneel fietsverkeer staat voor 
doelgerichte fietsverplaatsingen, zoals met de fiets naar een provinciale instelling rijden. 
Een fietsbereikbaarheidsfiche zoals deze is daarvoor een handig hulpmiddel. Ze beschrijft 
de fietsbereikbaarheid vanuit de vier windstreken. 
 
 

Vanuit het noorden 
 

Vanuit Merksem en Luchtbal 
� Rijd richting Antwerpen via de Noorderlaan en volg de Leien richting Zuid. 
� Neem voorbij het oude justitiepaleis links de Anselmostraat. 
� Neem de eerste straat rechts, de Paleisstraat die overgaat in de Balansstraat. 
� Ga aan het einde linksaf in de Kielsevest die overgaat in de Desguinlei. 
� Rijd tot aan het huisnummer 244. 
 
Vanuit Deurne-Noord 

� Neem de Bisschoppenhoflaan naar Schijnpoort. 
� Rijd onder de brug door en neem links de Pothoekstraat die overgaat in de 

Kerkstraat. 
� Ga aan het einde rechtsaf in de Carnotstraat en ga onmiddellijk links in de 

Provinciestraat. 
� Steek het kruispunt met de Plantin en Moretuslei over in de Van Den Nestlei die 

overgaat in de Belgiëlei en de Koningin Elisabethlei. 
� Neem de tweede straat rechts, de Markgravelei. 
� Neem de tweede straat links, de Arthur Goemaerelei. 
� Ga aan het einde rechtsaf in de Desguinlei en rijd tot aan het huisnummer 244. 
 
 

Vanuit het oosten 

 
Vanuit Deurne-Zuid en Borgerhout 

� Rijd richting Antwerpen via de Herentalsebaan. 
� Ga aan het kruispunt met de Muggenberglei linksaf. 
� Neem de eerste straat rechts, de Van Havrelei die overgaat in de Berchemlei. 
� Ga rechtdoor op de rotonde, verder in de Berchemlei die overgaat in de 

Wapenstilstandlaan en de Zurenborgbrug. 
� Ga linksaf op de singel, in de Uitbreidingsstraat. 
� Ga aan de verkeerslichten rechtsaf, verder in de Uitbreidingsstraat. 
� Ga onmiddellijk linksaf en rijd rond het stationsplein. 
� Ga onder de spoorwegbrug door en neem rechts de Cuperusstraat. 
� Neem de eerste straat links, de Boomgaardstraat. 
� Neem de vierde straat links, de Waterfordstraat die overgaat in de Eikelstraat en de 

Belpairestraat. 
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� Neem rechts de Grotesteenweg. 
� Neem de eerste straat links, de Theophiel Rocourtstraat. 
� Ga aan het einde linksaf in de Le Grellelei. 
� Neem de eerste straat rechts, de De Merodelei. 
� Ga aan de verkeerslichten linksaf in de Jan Van Rijswijcklaan. 
� Neem de tweede straat rechts, de Markgravelei. 
� Neem de tweede straat links, de Arthur Goemaerelei. 
� Ga aan het einde rechtsaf in de Desguinlei en rijd tot aan het huisnummer 244. 
 
 

Vanuit het zuiden 

 

Vanuit Berchem en Mortsel 

� Neem aan het station Mortsel-Oude God de fiets-o-strade richting Berchem en 
Antwerpen. 

� Volg de fiets-o-strade langs de rechterzijde van de spoorweg over de Lodewijk 
Dosfellei en de Amedeus Stockmanslei. 

� Steek aan de Deurnestraat de spoorweg over en volg verder de fiets-o-strade aan de 
linkerzijde van de spoorweg over de Roderveltlaan. 

� Ga aan de eerstvolgende verkeerslichten linksaf in de Berchemstadionstraat. 
� Ga aan het einde rechtsaf in de Filip Williotstraat. 
� Neem de eerste straat links, de Jan Moorkensstraat. 
� Ga aan het einde rechtsaf, op de Grotesteenweg en neem de brug over de Ring. 
� Ga linksaf op de singel. Let op, het fietspad ligt hier aan de linkerzijde van de weg. 
� Steek over aan de verkeerslichten bij het zwembad Wezenberg en rijd verder op het 

fietspad aan de rechterzijde. 
� Rijd tot aan het huisnummer 244. 
 
Vanuit Edegem en Berchem 

� Rijd richting Antwerpen via de Prins Boudewijnlaan die overgaat in de Elisabethlei tot 
aan het kruispunt met de Koninklijkelaan (standbeeld in het midden van het 
kruispunt). 

� Ga rechtsaf op de Koninklijkelaan en rijd tot aan de Grotesteenweg. 
� Steek de Grotesteenweg over en ga linksaf richting Centrum. 
� Neem de brug over de Ring en ga links op het kruispunt met de singel.  
� Rijd voorbij het zwembad Wezenberg (op de linkerkant) en rijd verder tot aan het 

huisnummer 244. 
 
Vanuit Wilrijk 

� Rijd richting Antwerpen via de Boomsesteenweg die overgaat in de Jan Van 
Rijswijcklaan. 

� Ga linksaf in de Desguinlei. 
� Rijd ongeveer 300 m tot aan het huisnummer 244. 
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Vanuit Hoboken 

� Rijd richting Antwerpen via de Sint-Bernardsesteenweg die overgaat in de Kolonel 
Silvertoplaan. 

� Steek het kruispunt met de Singel over. 
� Neem de eerste straat rechts, de Kielsevest die overgaat in de Desguinlei. 
� Rijd tot aan het huisnummer 244. 
 
 

Vanuit het westen 

 

Vanuit Zwijndrecht en Burcht 

� Rijd richting Antwerpen via de Pastoor Coplaan die overgaat in de Dorpstraat, de 
Koningin Astridlaan en de Beatrijslaan. 

� Neem de Kennedytunnel (fietstunnel) naar de rechteroever richting Antwerpen-
Centrum. 

� Volg de Scheldekaaien in noordelijke richting langs de Ledeganckkaai. 
� Ga aan de verkeerslichten rechtsaf in de Namenstraat die overgaat in de Gentplaats, 

de Jan Van Gentstraat en de Bolivarplaats. 
� Rijd voorbij het justitiepaleis en ga aan de tweede verkeerslichten linksaf in de 

Motignystraat. 
� Neem de eerste straat rechts, de Kielsevest die overgaat in de Desguinlei. 
� Rijd tot aan het huisnummer 244. 
 
Vanaf Linkeroever 

� Rijd richting Antwerpen via de Blancefloerlaan die overgaat in de Beatrijslaan. 
� Neem de Sint-Annatunnel (voetgangerstunnel) richting Antwerpen-Centrum 

Rechteroever en volg de Sint-Jansvliet stadinwaarts. 
� Ga rechtsaf naar de Oever die overgaat in de Kloosterstraat. 
� Neem links de Korte Vlierstraat die overgaat in de Lange Vlierstraat. 
� Ga aan het einde rechtsaf in de Nationalestraat. 
� Ga aan de verkeerslichten schuin links in de Geuzenstraat. 
� Neem de vierde afslag op de rotonde, in de De Vrièrestraat. 
� Steek de Amerikalei over. 
� Neem de eerste straat rechts, de Paleisstraat die overgaat in de Balansstraat. 
� Ga aan het einde linksaf in de Kielsevest die overgaat in de Desguinlei. 
� Rijd tot aan het huisnummer 244. 
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Situeringskaart 

 
 

Detailkaart 

 
 
Een overdekte en camerabewaakte fietsenstalling is beschikbaar vanaf september 2011. 



 

 
  

Fietsbereikbaarheid 
Provinciaal Instituut PIVA 

 

 

Verbetersuggesties voor deze fiche bezorg je aan steunpuntfiets@admin.provant.be 
Meer informatie over fietsen in de provincie Antwerpen vind je op www.provant.be/fietsen 
Abonneer je op het gratis e-zine voor de fietsende pendelaar via www.detrapper.be 
 

 

Adres: Provinciaal Instituut PIVA, Desguinlei 244, 2018 Antwerpen 
tel.: 03 242 26 00 

 
De provincie Antwerpen draagt duurzame mobiliteit en milieu hoog in het vaandel en 
plaatst daarbij het functionele fietsverkeer centraal. Functioneel fietsverkeer staat voor 
doelgerichte fietsverplaatsingen, zoals met de fiets naar een provinciale instelling rijden. 
Een fietsbereikbaarheidsfiche zoals deze is daarvoor een handig hulpmiddel. Ze beschrijft 
de fietsbereikbaarheid vanuit de vier windstreken. 
 
 

Vanuit het noorden 
 

Vanuit Merksem en Luchtbal 
� Rijd richting Antwerpen via de Noorderlaan en volg de Leien richting Zuid. 
� Neem voorbij het oude justitiepaleis links de Anselmostraat. 
� Neem de eerste straat rechts, de Paleisstraat die overgaat in de Balansstraat. 
� Ga aan het einde linksaf in de Kielsevest die overgaat in de Desguinlei. 
� Rijd tot aan het huisnummer 244. 
 
Vanuit Deurne-Noord 

� Neem de Bisschoppenhoflaan naar Schijnpoort. 
� Rijd onder de brug door en neem links de Pothoekstraat die overgaat in de 

Kerkstraat. 
� Ga aan het einde rechtsaf in de Carnotstraat en ga onmiddellijk links in de 

Provinciestraat. 
� Steek het kruispunt met de Plantin en Moretuslei over in de Van Den Nestlei die 

overgaat in de Belgiëlei en de Koningin Elisabethlei. 
� Neem de tweede straat rechts, de Markgravelei. 
� Neem de tweede straat links, de Arthur Goemaerelei. 
� Ga aan het einde rechtsaf in de Desguinlei en rijd tot aan het huisnummer 244. 
 
 

Vanuit het oosten 

 
Vanuit Deurne-Zuid en Borgerhout 

� Rijd richting Antwerpen via de Herentalsebaan. 
� Ga aan het kruispunt met de Muggenberglei linksaf. 
� Neem de eerste straat rechts, de Van Havrelei die overgaat in de Berchemlei. 
� Ga rechtdoor op de rotonde, verder in de Berchemlei die overgaat in de 

Wapenstilstandlaan en de Zurenborgbrug. 
� Ga linksaf op de singel, in de Uitbreidingsstraat. 
� Ga aan de verkeerslichten rechtsaf, verder in de Uitbreidingsstraat. 
� Ga onmiddellijk linksaf en rijd rond het stationsplein. 
� Ga onder de spoorwegbrug door en neem rechts de Cuperusstraat. 
� Neem de eerste straat links, de Boomgaardstraat. 
� Neem de vierde straat links, de Waterfordstraat die overgaat in de Eikelstraat en de 

Belpairestraat. 



 

 
  

Fietsbereikbaarheid 
Provinciaal Instituut PIVA 

 

 

Verbetersuggesties voor deze fiche bezorg je aan steunpuntfiets@admin.provant.be 
Meer informatie over fietsen in de provincie Antwerpen vind je op www.provant.be/fietsen 
Abonneer je op het gratis e-zine voor de fietsende pendelaar via www.detrapper.be 
 

� Neem rechts de Grotesteenweg. 
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� Ga aan het einde linksaf in de Le Grellelei. 
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Vanuit het zuiden 

 

Vanuit Berchem en Mortsel 

� Neem aan het station Mortsel-Oude God de fiets-o-strade richting Berchem en 
Antwerpen. 

� Volg de fiets-o-strade langs de rechterzijde van de spoorweg over de Lodewijk 
Dosfellei en de Amedeus Stockmanslei. 
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� Steek over aan de verkeerslichten bij het zwembad Wezenberg en rijd verder op het 

fietspad aan de rechterzijde. 
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Vanuit Edegem en Berchem 

� Rijd richting Antwerpen via de Prins Boudewijnlaan die overgaat in de Elisabethlei tot 
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Rijswijcklaan. 
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Vanuit Hoboken 

� Rijd richting Antwerpen via de Sint-Bernardsesteenweg die overgaat in de Kolonel 
Silvertoplaan. 

� Steek het kruispunt met de Singel over. 
� Neem de eerste straat rechts, de Kielsevest die overgaat in de Desguinlei. 
� Rijd tot aan het huisnummer 244. 
 
 

Vanuit het westen 

 

Vanuit Zwijndrecht en Burcht 

� Rijd richting Antwerpen via de Pastoor Coplaan die overgaat in de Dorpstraat, de 
Koningin Astridlaan en de Beatrijslaan. 

� Neem de Kennedytunnel (fietstunnel) naar de rechteroever richting Antwerpen-
Centrum. 

� Volg de Scheldekaaien in noordelijke richting langs de Ledeganckkaai. 
� Ga aan de verkeerslichten rechtsaf in de Namenstraat die overgaat in de Gentplaats, 

de Jan Van Gentstraat en de Bolivarplaats. 
� Rijd voorbij het justitiepaleis en ga aan de tweede verkeerslichten linksaf in de 

Motignystraat. 
� Neem de eerste straat rechts, de Kielsevest die overgaat in de Desguinlei. 
� Rijd tot aan het huisnummer 244. 
 
Vanaf Linkeroever 

� Rijd richting Antwerpen via de Blancefloerlaan die overgaat in de Beatrijslaan. 
� Neem de Sint-Annatunnel (voetgangerstunnel) richting Antwerpen-Centrum 

Rechteroever en volg de Sint-Jansvliet stadinwaarts. 
� Ga rechtsaf naar de Oever die overgaat in de Kloosterstraat. 
� Neem links de Korte Vlierstraat die overgaat in de Lange Vlierstraat. 
� Ga aan het einde rechtsaf in de Nationalestraat. 
� Ga aan de verkeerslichten schuin links in de Geuzenstraat. 
� Neem de vierde afslag op de rotonde, in de De Vrièrestraat. 
� Steek de Amerikalei over. 
� Neem de eerste straat rechts, de Paleisstraat die overgaat in de Balansstraat. 
� Ga aan het einde linksaf in de Kielsevest die overgaat in de Desguinlei. 
� Rijd tot aan het huisnummer 244. 
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Een overdekte en camerabewaakte fietsenstalling is beschikbaar vanaf september 2011. 


